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Novos

BARILLA AMPLIA LINHA DE 
GRANO DURO 

A Barilla, fabricante de macarrão, há mais de 137 anos no 
mercado, reforça o investimento no Brasil e lança três novos 
cortes de sua linha clássica de grano duro, a famosa “Caixa 
Azul”. Ruote, Pipe Rigate e Stelline somam-se a um portfólio 
que contém ainda uma linha de molhos especiais importados 
da Itália e massas de trigo tenro com ovos. O Ruote, que 
significarodaemitaliano,foicriadonadécadade50,inspirado
pelas máquinas da indústria moderna que chegavam à Itália 
na época. Devido à sua forma de pequenas rodas com aro, 
raios e borda chanfrada, o corte traz um toque decorativo 
e divertido aos pratos. É ideal para molhos com pedaços ou 
acompanhados de carnes. Já o Pipe Rigate vem das tradições 
culinárias romanas. Seu formato tubular, com abertura em 
ambas as pontas, ajuda a capturar todo o molho, promovendo 

RUFFLES® EXTREME EM NOVO 
FORMATO E EM NOVOS 
SABORES

uma explosão de sabor a cada mordida. Combina com molhos 
mais simples e combinações com atum, legumes, queijo e 
cogumelos, ingredientes clássicos da Dieta Mediterrânea. O 
Stelline é ideal para o preparo de sopas e possui cozimento 
rápido, em apenas sete minutos está pronto. Graças ao seu 
formato de estrela, também pode ser usado para criar receitas 
que estimulem a criatividade e a imaginação das crianças. Os 
três novos formatos possibilitam a criação de receitas simples 
esofisticadas,resgatandoastradiçõesdediferentesregiões
daItália.SAC:0800553199-www.barilla.com.br

ARuffles®, marca de snacks  
da PepsiCo, que também 
produz as l inhas Pepsi®,  
Gatorade® e Toddy®, entre 
outras, apresenta mais uma 
novidade: a Ruffles® Extre-
me.  As ondas muito maio-
res, características deste 
produto, dão ainda mais 
crocância à batata, que esta disponível nos sabores  
cheddar & bacon, e pepperoni. O novo produto amplia o 
portfólio, que é composto por Ruffles®Original, Ruffles®  
CebolaeSalsa,eRuffles®Churrasco.SAC:08007250004 
www.pepsico.com

VISCONTI LANÇA BISCOITO 
MARIA

A Visconti lança o tradicional biscoito Maria. Com 
essência de baunilha e toque cítrico, o biscoito é leve, 
saboroso, crocante e pode ser consumido de diversas for-
mas - de receitas a lanchinhos fora de hora. A embalagem 
em azul claro tem visual atrativo e conta com o novo logo 
da Visconti, mais leve, alegre e autêntico. Segundo o novo 
posicionamento da marca, a Visconti acredita em uma vida 
encarada de forma mais leve e espontânea. A Visconti é 
marca da Pandurata Alimentos, uma das principais empresas 
alimentícias do Brasil, detentora das marcas e fabricante dos 
produtosVisconti,BauduccoeTommy.SAC:08007011599 
www.visconti.com.br
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LANÇAMENTOS

PIRACANJUBA LANÇA FAMÍLIA PIRAKIDS

BISCOITO ESCURETO DUPLO RECHEIO

VINAGRES BALSÂMICOS
A Castelo Alimentos apresenta sua linha de vinagres 

balsâmicos reformulada. Os balsâmicos agora contam com 
rótulos modernos, de cores mais suaves, porém mantendo 
todas as características deste tempero milenar, produzido 
pelo processo de fermentação natural do vinho tinto, sem 
adição de conservantes. O molho cremoso à base de vinagre 
balsâmico Castelo, por sua vez, ganhou, além da embalagem 
renovada, uma nova formulação. As novidades fazem parte da 
estratégia de marketing da Castelo Alimentos, que tem como 
objetivo aprimorar a comunicação visual dos produtos, para 
que se destaquem melhor nas gôndolas dos supermercados. 
Assim, os vinagres balsâmicos da marca estão com rótulos 
de fundo na cor creme, com imagem de um parreiral no alto, 
em alusão à principal matéria-prima do produto, a uva. A 
cápsula termoencolhível foi retirada, para ressaltar a tampa 
douradaqueficamaisharmônicacomologonamesmacor.
Osrótulosvêmaindacomdesenhosquepermitemidentificar
com mais facilidade o tipo de balsâmico. O Vinagre Balsâmico 
Tradizionale Castelo, por exemplo, traz em sua embalagem 
afiguradeumasaladacapresetradicional, indicandoouso
do produto. Já os vinagres balsâmicos da linha Fruttati, que 
mesclam o balsâmico tradicional com Azeite de Oliva Extra 
Virgem Castelo, suco de framboesa e maracujá, revelam no 
rótulo o motivo do fruto que compõe cada blend. O molho 
cremoso a base de vinagre balsâmico Castelo, elaborado a 

partir da redução do aceto, conta com uma nova fórmula, 
com concentração maior de suco de uva. Mais encorpado e 
com sabor frutado marcante, o produto passa a ser comer-
cializadoemembalagemPETtransparentede230ml,emvez
de250ml,compreçomaisatraenteparaosconsumidores.
Outra novidade é a embalagem, que vem com rótulo sleeve 
(plástico termoencolhível), inédito na categoria, envolvendo 
o frasco por inteiro, evitando a sua violação, e com infor-
mações sobre indicações de uso. Já o bico dosador, com 
diâmetromenor,proporcionamelhorfinalizaçãoaospratos. 
SAC:08007716111-www.casteloalimentos.com.br

A Richester, marca da M.Dias Branco, acaba de lançar o Escu-
reto Duplo Recheio, a versão do biscoito de chocolate Escureto 
com o dobro do recheio de baunilha. A novidade está disponível 
empacotede80g,comseisbiscoitos,paraserconsumidaem
qualquer hora e lugar. O público alvo do biscoito continua o 
mesmo: jovens ousados e descolados. A embalagem também 
mudou e ganhou tom de azul mais forte, para diferenciar o Es-
cureto Duplo Recheio do tradicional. A M. Dias Branco produz 
e comercializa biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, mar-

garinas e gorduras 
vegetais, snacks 
e bolos. É líder 
de mercado em 
biscoitos e massas no Brasil e 
é a sexta em massas e a sétima em biscoi-
tos no ranking global por receita no setor.  Além da 
Richester, a empresa é detentora de várias outras marcas de 
alimentos.SAC:08007025509-www.richester.com.br

APiracanjuba apresenta a família Pirakids, que unifica
todos os produtos destinados ao público infantil e que agora 
contempla as bebidas lácteas 
Pirakids e Piracanjuba zero 
lactose, e o leite UHT Integral 
Piracanjuba Crescer. A família 
Pirakids proporciona saúde e 
nutrição adequada. O Pirakids 
Crescer, por exemplo, é indica-
do para o crescimento saudável 
dascriançasde4a10anos.É
fortificado com ferro, zinco 
e vitaminas A, C e D, além de 

ser rico em cálcio, tornando o leite um alimento ainda mais 
completo. Já a bebida láctea Pirakids zero lactose, no sabor 
chocolate, é uma opção a mais para quem tem intolerância 
à lactose. Composta por leite integral e cacau, tem sabor 
de chocolate ao leite e está disponível em embalagem Edge, 
de200ml,comcanudo.Porfim,ajáconhecidabebidaláctea
Pirakids, nas versões 1 litro, em embalagem Edge com tampa 

derosca,e200ml,comcanudo.Oproduto
é indicado para ser levado na lancheira ou 
para consumir nos momentos de recreação 
e consumo familiar. Todos os produtos apre-
sentam na embalagem a mascote da marca.  
SAC:08007221718-www.piracanjuba.com.br
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BISCOITOS RECHEADOS THE 
SIMPSONS

REQUEIJÃO LIGHT COM FIBRAS 

A Pandurata apresenta a 
nova linha de biscoitos rechea-
dos Visconti. Nos sabores, 
choco late com morango, mo-
rango, chocolate, e briga-
deiro, os biscoitos possuem 
a temática da série de animação 
norte-americana “The Simpsons”. A 
escolha da animação para a roupagem 
da nova linha de biscoitos recheados está diretamente ligada ao novo 
posicionamento da marca, que traz uma Visconti mais leve, alegre e au-
têntica. Os personagens Bart e Lisa Simpson dão um toque divertido às 
coloridasembalagenscom125grcada.APandurataAlimentoséumadas
principais empresas alimentícias do Brasil, detentora das marcas e fabri-
cante dos produtos Visconti, Bauducco e Tommy. Possui uma joint venture 
com a Hershey’s, maior fabricante de chocolates da América do Norte, 
e é distribuidora da marca Ovomaltine no varejo. Entre as principais 
categorias de atuação da Pandurata estão panetones, biscoitos, torradas, 
bolos,bolinhosechocolates.SAC:08007011599-www.visconti.com.br 

CAFÉ DO CENTRO 
EM NOVAS 
EMBALAGENS  

As novas embalagens do Café 
Gourmet, do Café do Centro, acaba 
de ganhar uma nova roupagem. A ideia 
foitraduzirtodaasofisticaçãodocafé
emumaembalagemmaisdelicada,fina
e com um toque de leveza em seus 
traços e também na sua cor, que sofreu 
uma singela alteração, adquirindo um 
tom dourado com mais requinte. Além disso, o novo layout 
traz letras menores e o logo atualizado da empresa. O Café do 
Centro é reconhecido pela excelência na qualidade dos seus 
grãos e pelo incentivo ao consumo de um café de excelente 
qualidade.SAC:(11)3811-6700-www.cafedocentro.com.br

OrequeijãolightcomfibrasTirolezéum
produto que além de possuir baixas calorias 
(35%menoscaloriasqueotradicional)eum
teordegordurareduzido(50%menosgor-
dura que o tradicional), é enriquecido com a 
polidextrose,açãosimilaradasfibrasalimenta-
res solúveis, que atuam na diminuição dos níveis 
de colesterol e glicose sangüíneos, além de me-
lhorar o trânsito intestinal, prevenindo a cons-

tipação. A polidextrose desempenha função  
prebiótica por promover o crescimento de 
bactérias benéficas no intestino. Estudos 
mostram também a ação da polidextrose em 

uma maior absorção de minerais como ferro 
ecálcio.Orequeijãolightcomfibraspodeser
consumido no café da manhã e para compor 
lanches antes e após as principais refeições.  
SAC:0800552035- www.tirolez.com.br

NOVO CATCHUP ETTI
A marca Etti, da Bunge Brasil, 

que está presente no dia a dia dos 
brasileiros hámais de 50 anos,
apresenta o novo catchup. Além 
do produto, a marca também 
inovou com a embalagem upside 
down, que possui a tampa na parte 
inferior, é mais prática e moderna. 
O catchup chega com uma nova 
formulação, feita com ingredien-
tes naturais, que lhe confere mais 
sabor e consistência. A inovação 
estende-se também à embalagem 
upside down, que possui a tampa na parte infe-
rior e formato ergonômico, facilitando o uso do 
produto, e a tampa com válvula para controle do 
fluxo.Alémdocatchup,amostardaeomolho
barbecue Etti ganharam novos rótulos, mais atra-
tivos e divertidos, fazendo alusão ao momento 
descontraídodoconsumo.SAC:08007275544 
www.bunge.com.br

BOLINHO MINIX
A marca Pullman, do Grupo Bimbo, 

apresenta a novidade Minix com o conceito 
de bolo caseiro para monoporções nos 
sabores chocolate e cenoura com 
cobertura de chocolate. Com 
formato inovador e embalagem 
diferenciada, a Pullman amplia 
seu portfólio com um produto 
totalmente novo no mercado, ideal 
para saborear a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Fofinhoe fresquinho,
Minix traz aquela sensação do bolo 
artesanal com textura macia. O bo-
linho está disponível em embalagens 
individuais de 80g, com duas unida-
des de 40g cada. SAC: 0800 702 4626 
www.mundopullman.com.br
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